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TÁJÉKOZTATÓ 

a könyvtári tankönyvek és egyéb könyvtári dokumentumok visszahozásáról 

Kedves Tanulók, tisztelt Szülők! 

Az idei tanévben némiképp módosul a könyvtári könyvek visszaadásának rendje. A 

tankönyveket és egyéb könyvtári tartozásokat 2020. június 8-11. között, 8.00-tól -17.00 óráig 

lehet leadni a portán.   

A tankönyvek és egyéb könyvtári dokumentumok (könyv, DVD) leltári számmal és könyvtári 

pecséttel rendelkeznek, a számok szeptemberben, illetve kölcsönzéskor rögzítésre kerültek a 

tanuló neve mellett, így minden esetben tudható, ki mely könyvvel tartozik. A tankönyvek 

listája évfolyamonként alább megtalálható, az egyéb könyvtári tartozásokról az 

osztályfőnököknek részletes listát írok, melyet majd ők továbbítanak az érintetteknek. 

Egyszerre több tanuló (pl. testvérek) tankönyvei és egyéb könyvtári tartozásai is leadhatóak. 

Problémát az okozhat, ha valaki az osztálytársa könyvét adja le sajátjaként (mert elcserélték 

valamikor), s így nem az ő nevéről kerül le az adott leltári számú tankönyv, de általában a 

leadási időszak végére minden elkallódott tankönyv elő szokott kerülni. Néhányan ismétlés 

céljából, vagy felvételire való készüléshez más évfolyamok tankönyveit is elvitték, kérem, hogy 

ezek is kerüljenek vissza! A hiányokat az osztályfőnöknek fogom jelezni pénteken, hogy 

bizonyítványosztáskor, vagy az utána következő héten a tartozások rendeződhessenek. 

 

VISSZAADANDÓ KÖNYVTÁRI TANKÖNYVEK ÉVFOLYAMONKÉNT 

3. évfolyam: Ének-zene 3. (könyvtári pecsétes példányok) 

4. évfolyam: Ének-zene 4. (könyvtári pecsétes példányok) 

  New Chatterbox 1. Pupil’ Book (a munkafüzet saját!) 

A felső tagozatban kivételesen nem kell visszahozni (de gondosan meg kell őrizni) azokat a 

tankönyveket, amelyeket jövőre is használni fogtok: földrajzi atlasz, történelmi atlasz a 6-7. 

évfolyamon, illetve az Énektár 2. a 7. évfolyamon. Nem kell visszahozni az év elején kapott 

munkafüzeteket! Az 5. és 7. osztályokban meg kell őrizni a két évfolyamra szóló 

kompetenciafejlesztő füzeteket (matematika, természettudomány). Aki távozik az iskolából, 

annak természetesen vissza kell hoznia az atlaszokat is! 

5. évfolyam: Sokszínű irodalom 5. 

  Nyelvtan 5. 

  Történelem 5. 

  Project 1. 

  Matematika 5. 

  Természetismeret 5. 

  Ötödikes informatika 

  Ének-zene 5. 

  A Könyvek Könyve 
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6. évfolyam: Irodalom 6. 

  Sokszínű magyar nyelv 6. 

  Történelem 6. 

  Project 2. 

  Matematika 6. 

  Természetismeret 6. 

  Hatodikos informatika 

  Ének-zene 6. 

  A sziklára épült egyház 

7. évfolyam: Irodalom 7. 

  Sokszínű magyar nyelv 7. 

  Történelem 7. 

  Project 3. 

  Matematika 7. 

  Fizika 7. 

  Kémia 7. 

  Biológia 7. 

  Földrajz 7. 

  Isten útján 

  ÉrtékTrend 

 

8. évfolyam: Sokszínű irodalom 8. 

  Sokszínű magyar nyelv 8. 

  Történelem 8. (aki még nem hozta vissza az év elején kapott régi, vékonyabb 

nyolcadikos könyvet, attól kérem azt is!) 

  Project 4. 

  Matematika 8. 

  Matematika feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek (Mozaikos!) 

  Fizika 8. (8.a-tól Fizika 7. is!) 

  Kémia 8. 

  Biológia 8. 

  Földrajz 8. 

  Énektár 2. 

  Életünk Krisztus 

  Földrajzi atlasz 

  Történelmi atlasz 

 

Együttműködéseteket előre is köszönve, üdvözlettel: 

 

Varannai Gabriella 

könyvtárostanár 
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